
Styrelsemöte Siggaruds bygdegård 24/10-22
Närvarande
Kalle Fransson
Mona Gustavsson
Ulrika Lindström
Malin Nordin
Kerttu Pyrstöjärvi
Eva Krijger
Johan Sanfridsson

1. Mötet öppnas
2. Till sekreterare valdes Ulrika Lindström
3. Till justerare valdes Kerttu Pyrstöjärvi
4. Dagordningen godkändes
5. På kontot har vi 88.826:-                                                 Vi har

fått en summa på 20.000:- av kommunen, vi var en av fem
bygdegårdar som inte har något bidrag/ hjälp av Mariestads
kommun där av en slant.                        Elen är inte bunden,
denna månad var 300:- dyrare än förra.
Styrelsen behöver veta om Kenny, Mats och Arre har några
krav/ räkningar kvar till bygdegården! Brandtrappan är
fortfarande prio ett, det bestämdes att Kalle får i uppdrag att
för max 20.000:- att köpa o ordna en trapp.

6. Brandtrappa prio ett!                                                        Vi har
flugor till förbannelse, haft en längre tid! Vi måste köpa Radar
men Mona kollar först med Länsförsäkringar vad dom kan
hjälpa oss med att lösa flugelendet. Och frågar samtidigt om
möss, dom har kanske någon hjälp till oss där med nu när det
blir kallare och dom tar sej in.

7. Miljögrupp har inte haft någon träff.              Loppisgruppen
tänker sej något till våren. Loppis eller/och bakluckeloppis.
Bestämt att det blir en höstfest den 12/11 19.00 på
bygdegården. Soppa m.m `a 100:- musikquiz allsång.
Kultur



8. Kalle söker efter brandtrappa.                              Golfbanor
finns hos flera av medlemmarna och dom är i olika stadier av
lagning och upprustning. Ska finnas matta och färg hos någon
av oss. Får tagas upp igen men just nu bestämde inget.
Pingisbordet som Kenny fått undrar han om någon vill ha,
kollar om Jörgen är intresserad.                   Höstfesten
planeras för fullt.                            Julmarknad är den 3/12 kl.
10-13 ljus och tändkottar har stöpts till försäljning, mer pyssel
på G.                       19/11 görs grantomtar och kransar.
21/11 ses vi för att planera marknaden.

9. Nästa möte blir den 15/12 kl. 18.30
10. Mötet avslutas

Kalle Fransson                             Kerttu Pyrstöjärvi

Ulrika Lindström


